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PASO 5/2: inserir documento

Pode‐se acessar através do link
<ojs.pasosonline.org> ou via e‐mail
no caso de uma tarefa específica,
com a respectiva indicação
editorial.
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Acesso mediante login e senha para realizar as tarefas do fluxo editorial. Clicar em Entrar
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Texto atribuído
O secretário editorial realizará a atribuição de um texto a um/a editor/a de seção. Neste momento será encaminhada
uma mensagem de e‐mail com o seguinte texto:
ASSUNTO: [PRPTC] Atribuição editorial

Ao acessar o sistema abrirá a seguinte tela:

EDITOR/A:
Indica as tarefas pendentes

Solicita‐se que se dê andamento ao processo editorial do texto
intitulado “título do trabalho”, na condição de Editor/a de Seção
de PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural
URL do artigo
Login
Obrigado,
Secretaria editorial

Indica o artigo atribuído e seu status no sistema

Clicar em Autor/Título para continuar o processo
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Registro do texto atribuído
A partir desta tela o(a) editor(a) deverá baixar o trabalho para adotar um dos seguintes procedimentos:
1. Indicar o trabalho como não publicável (à direita, em vermelho). Abrirá uma janela com a decisão.
2. Aceitar e omitir a revisão (à direita, em cinza). O trabalho pode ser considerado de alta qualidade pelo editor e assim
ser aceito diretamente (é o menos comum). Abrirá uma janela para o e‐mail.
3. Enviar a revisão (à direita, em azul). Abrirá uma nova tela para iniciar o processo de revisão.

Decisões iniciais

Pode‐se iniciar um debate com o secretário editorial e/ou com o autor
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Encaminhar para revisão

Clicar em “Enviar a revisión” (à direita
em azul, anteriormente). Será solicitada
a confirmação, sendo necessário clicar
novamente em “Enviar a revisión”.
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Iniciando o processo de revisão: indicando revisores/as

Indica as tarefas pendentes

Clicar em inserir revisor
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Iniciando o processo de revisão: indicação de revisores/as

Campo Buscar

Selecione uma opção

No campo “Buscar” aparecerá uma lista de revisores. Pode‐se procurar
por nome/sobrenome ou palavras‐chave. Clique em “Seleccionar
revisor(a)”. Pode‐se também criar um(a) novo(a) revisor(a), caso
disponha das devidas informações. Ou atribuir o status de revisor para
um usuário já existente. Abrir‐se‐á uma nova tela para concluir o
processo de inclusão de revisor.

O procedimento de acrescentar revisor(a) pode se repetir
tantas vezes quanto for necessário. Contudo, é fortemente
aconselhável que sejam ao menos dois por artigo
(podendo incluir, se preciso, o próprio editor como
revisor).

Selecionar
revisor(a)

Revisor(a)
novel

Atribuir status de revisor a
um usuario já existente
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Iniciando o processo de revisão: indicando revisores/as

Mensagem previamente formatada a ser recebida pelo revisor(a)
selecionado(a). Incluir título e resumo.

Datas limites para responder e enviar o texto revisado. Estas datas
podem ser alteradas pelo(a) editor(a).
Deve‐se sempre indicar que o tipo de revisão é duplo‐cego.
Selecionar “2019 Formulario de revisión detallada”
Clicar em inserir revisor
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Processo de revisão
Quando o(a) revisor(a) terminar sua tarefa, o(a) editor(a) receberá uma mensagem. Concluída a revisão, pode‐se indicar a decisão
editorial de aceitar o texto para publicação, indicar como não publicável (com a devida justificativa) ou solicitar revisão.

Decisões posteriores à
primeira rodada de revisão
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Processo de revisão: Solicitar revisões ao autor(a)
Se foi feita a opção de solicitar revisões, há três escolhas possíveis:
• Publicar com modificações
• Reavaliar (necessita de uma nova rodada de revisão)
• Mudar de seção e revisar

Uma nova tela se abrirá para mensagem de e‐mail. É muito importante
não esquecer de indicar a decisão tomada (Escrever textualmente).

Escrever a decisão editorial

Ao clicar em “Añade las revisiones” serão incorporados à mensagem de e‐mail o
questionário de revisão e os comentários dos revisores.

Ao clicar aqui abre a opção de selecionar os arquivos de revisão a ser
incluídos na mensagem.

Processo de revisão: Aceitar o artigo
Uma vez concluído o processo de revisão e tomada de decisão editorial, deve‐se realizar as seguintes ações:

Clicar em Aceptar envío
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Processo de revisão: Aceitar o artigo
O procedimento para comunicar o aceite é o mesmo para qualquer outra decisão editorial rp1

Aceitar o artigo para publicação

Não é necessário encaminhar
novamente as revisões e os arquivos

Clicar para seleccionar o arquivo

Selecionar o arquivo

Registrar a decisão editorial
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Diapositiva 13
rp1

Traduzi literalmente. Mas não entendi muito bem. Porque é o mesmo procedimento para outras decisões?
roque pinto; 02/04/2019

Processo de revisão: Encaminhar para a produção editorial
Com o aceite do artigo para publicação, é preciso encaminhar o arquivo para o processo de produção. Esta é a etapa final do processo
para o editor de seção.

Clicar em “Enviar a producción”

Não enviar e‐mail de notificação

Selecionar o arquivo indicando a opção

Registrar a decisão editorial
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